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Η Μαρία Κουστιμπή πήρε το πτυχίο εργοθεραπείας απο το Ανώτατο Τεχνολογικό
Ίδρυμα Αθήνας το 2006, και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη “Ψυχική Υγεία και
Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων” της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών το 2020. Εργάζεται στο Κέντρο Ημέρας IASIS με ηλικιωμένους
και ως ελευθέριος επαγγελματίας με παιδιά/εφήβους και ηλικιωμένους από το 2008
έως σήμερα. Την ενδιαφέρουν τα πεδία των νοητικών και συναισθηματικών
διαταραχών των ηλικιωμένων, κυρίως αυτών με ήπια νοητική εξασθένιση και οι
νευροαναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά/εφήβους. Ασχολείται στην αξιολόγηση,
παρέμβαση/αποκατάσταση και έρευνα των δυσκολιών στην καθημερινή
λειτουργικότητα των ασθενών με άνοια και ήπια νοητική έκπτωση, των παιδιών και
εφήβων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και με την ψυχοεκπαίδευση των
φροντιστών τους. Το 2011-2012 συμμετείχε στην πιλοτική ερευνητική μελέτη Long
Lasting Memories. Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και εκπαιδευτικά
σεμινάρια. Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.
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Maria Koustimpi obtained her degree in Occupational Therapy from the Technological
Educational Institute (TEI) of Athens in 2006, and her Msc in “Mental Health and
Psychiatry of Children and Adolescents” from Medical School of National and
Kapodistrian Univercity of Athens in 2020. She has been working at the Day Care
Centre IASIS and as an occupational therapist in private sessions with seniors, children
and adolescents since 2008. Her interests concern the elderly with cognitive and
emotional disorders, mainly those with mild cognitive impairement, as well as children
and adolescents with neurodevelopemental disorders. Her main responsibilities are to
assess functional performance, deliver cognitive rehabilitation programs in
dementia/MCI patients, children and adolescents with neurodevelopemental
problems and provide councelling support to their caregivers. Moreover, she is
interested in research programmes. During the period 2011-2012 she has participated
in the pilot European research program “Long Lasting Memories” (LLM), a
computerized rehabilitation programme that combined cognitive and physical exercise.
She has also participated in various national conventions and workshops and has also
delivered lectures to caregivers and professionals. She has a certificate in English.
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